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ABSTRACT

ÖZET
Dişhekimliğinde son 30 yılda artan estetik
beklentileri
karşılayabilmek
için
yeni
seramik
materyalleri ve teknikler geliştirilmiştir. Farklı vakalarda
estetiğin sağlanması her vakaya uygun tam seramik
materyalin seçimine bağlıdır. Bu derlemenin amacı tam
seramik restorasyonları alt yapı materyalinin ışık
geçirgenliğine ve alt yapıda kullanılan materyallere
göre
sınıflandırmak,
sınıflandırılan
sistemlerin
gelişimleri, özellikleri ve klinik kullanımları ile ilgili bilgi
vermektir.
Anahtar Kelimeler: Seramikler, CAD-CAM

To meet the growing expectations of aesthetic
dentistry in the last 30 years, new ceramic materials
and techniques have been developed. Providing
aesthetic in different cases depends on the selection
of appropriate all ceramic material. The purpose of
this article is to classify all-ceramic restorations
according to the light transmissions and types of core
materials,
and to discuss the developments,
properties, and clinical use of these systems.
Key Words: Ceramics, CAD-CAM

GİRİŞ
Son 30 yılda geliştirilen yeni seramik
materyalleri ve teknikler sayesinde tam seramik
restorasyonlar günümüz diş hekimliğinde güvenle
kullanılabilir hale gelmiştir. 1
1983 yılında Horn,2 Simonsen ve Calamia’nın 3,4
asit-etched ile mineye bağlanan seramikleri ortaya
çıkarması ve 1990’ların başlarında da dentin
adezivlerinin üretilmesi ile daha yüksek bağlantı güçlerine sahip restorasyonlar yapılabilir hale gelmiştir.5,6
Bonded seramiklerdeki mevcut olan en büyük sorun
dentin/adeziv bond bağlantısının mine/adeziv bond
bağlantısından daha güçsüz olmasıdır. 7
Tam seramik sistemlede değişik sınıflandırmalar
mevcuttur. Tam seramik sistemleri yapım tekniği
yönünden dört gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma
aşağıdaki gibidir: 8
1. Isıya dayanıklı daylar üzerinde fırınlanan
seramik sistemleri
• Cerestore/Alceram (Innotek Dental Corp.,
A.B.D.)

• Optec (Jeneric, Pentron Inc., A.B.D.)
• Hi-Ceram (Vita- Zahnfabrik, Almanya)
• In-Ceram (Vita- Zahnfabrik, Almanya)
2. Dökülebilir cam seramik sistemleri
• Dicor (Dentsply, A.B.D.)
• Cerapearl (Kyocera, A.B. D.)
3. Sıkıştırılabilir porselen sistemleri (ısı ile basınçlı
olarak üretilen porselen sistemleri)
• IPS-Empress (Ivoclar Vivadent, Leichtenstein)
• IPS-Empress
II
(Ivoclar
Vivadent,
Leichtenstein)
• Finesse (Ceramco, Almanya)
4.
CAD/CAM sistemleri
• Cerec (Sirona Dental Siemens, Almanya)
• Celay (Mikrona, Almanya)
• Procera (Nobel Biocare AB, Göteborg, İsveç)
• Cercon (DeguDent, Almanya)
• Precident (DCS Dental AG, Allschwil, İsviçre)
• Lava (3M ESPE, St. Paul, Minn, ABD)
• Everest (Kavo Dental, Biberach, Almanya)
• Zeno Tech (Wieland, Pforzheim, Almanya)
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Yapım tekniğine göre yapılan sınıflandırma tam
seramiklerin gelişimi hakkında bilgi vermektedir. Dr.
Charles Land 1903 yılında porselen jaket kron olarak
isimlendirdiği ilk tam seramik kronu geliştirmiştir.
Ancak kırılganlıklarından dolayı kullanımları çok uzun
sürmemiştir.8 Bunu takiben ilk güçlendirme çalışmaları,
1965 yılında Mc Lean ve Hughes tarafından kor kısmı
% 40-50 alumina ile güçlendirilmiş porselen jaket
kronların üretilmesiyle başlamıştır. 9, 10 Alümina içerikli
seramiğin bir platin yaprak üzerinde pişirilmesi sonucu
feldspatik porselenlere oranla gerilme direnci 2 kat
arttırılıp 131 MPa’ ya ulaştırılmıştır. Ancak kırılganlıkları, çatlak yayılmasının durdurulamaması, düşük
gerilim ve aşınma dirençleri ve marjinal uyum
bozuklukları nedeniyle kullanımları uzun sürmemiştir. 8
Daha önce tanıtılmış olan platin folyo tekniği 1976
yılında McLean ve Sced tarafından çift folyo tekniği
olarak geliştirilmiştir. Ancak iç yüzeydeki platin yaprak
ışık geçirgenliğine müsaade etmeyip estetiği olumsuz
etkileyince Southan ve Jorgensen 1972 yılında
refraktör day materyalini geliştirmişlerdir. Bu teknik
kullanılarak geliştirilen ilk sistem % 75 oranında
alumina içeren Hi-Ceram sistemidir.11 Ancak bu sistem
sadece kuron restorasyonlarının yapımında kullanılabilmiştir. 12, 13 Hi-Ceram’ ın bükülme direnci yaklaşık
olarak 140-180 MPa arasındadır. 11 Alümina porselenin
yüksek opasitesi yalnızca alt yapı olarak kullanılmasına
olanak vermiştir. Bu yönde ilerleyen çalışmalar sonucunda % 99.56 alümina içeren yapı üzerine cam
infiltre etme tekniği ile (In-Ceram, Vita Zahnfabrik,
Bad Sackingen, Almanya) gerilme direnci 450 MPa’a
ulaşan alt yapılar elde edilmiştir. 14
Ayrıca porselen yapısının tamamen kuvvetlendirildiği porselen sistemleri de geliştirilmiştir. Bunun
için magnezyum oksit, lösit, lityum disilikat kristalleri
gibi güçlendirilmiş kristaller porselenin yapısını kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Magnezya kor sistemleri
1980’ lerde geliştirilmiş ve ekspansiyonu yüksek alt
yapılar elde edilmiştir. Magnezya kor yapıların termal
genleşme katsayısı 14.5 X ppm/°C ve cilalı yüzeyin
kopma direnci 269 MPa (39000 psi)’ dir. Bu sistem,
klinik test sonuçlarının başarısız olmasının yanında,
platin folyo tekniğini kullanması sebebiyle de çok az
kullanım alanı bulmuştur.8
Aluminyum magnesia spinel, alt yapı spinel
enjeksiyonu ile şekillendirilen düşük büzülme oranı
gösteren bir sistemdir.15 Bu tipte bir materyal olan
Cerestore, 1983’te Sozia ve Riley tarafından geliştiril-

miştir. % 65-70 oranında Al2O3 ve % 8-10 oranında
MgO içerir. Epoksi day üzerinde yapılan büzülmesiz
porselen kor özel fırınında uzun bir süre ısı
uygulamasına tabi tutulur. İçeriğindeki alumina ve
magnezyum oksitin reaksiyonu sayesinde fırınlama
sırasında olusan büzülmeyi önleyen hacim artışı
meydana gelir. Bu kor üzerine geleneksel porselenler
pişirilir. Cerestore materyali estetiğin arttırılması
amacıyla üretilmiş, ancak bükülme direnci 90-130 MPa
arasında olduğundan sinterlenmiş alumina alt yapılar
kadar dayanıklılık sergileyememiştir. 11,16,17
Dijital bilgisayar teknolojisindeki 1980’lerin
başlarındaki hızlı gelişim diş hekimliği alanındaki
uygulamalara da yansımış ve CAD/CAM teknikleri
kullanılarak tam seramik restorasyonlar üretilmeye
başlanmıştır. 18
Tam seramik sistemlerde kullanılan başka bir
sınıflandırma ise alt yapı materyalinin ışık geçirgenliği
ve alt yapıda kullanılan materyal esas alınarak
yapılmaktadır. 19
1. IŞIK GEÇİRGENLİĞİNE GÖRE TAM SERAMİK
SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.1. TRANSLUSENT KOR YAPIYA SAHİP
OLANLAR
Konvansiyonel feldspatik porselen, preslenebilir
seramikler (IPS Empress Esthetic, Ivoclar Vivadent,
Amherst, N.Y.) ve bazı CAD/CAM seramikler
(Vitablocks Mark II, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,
Almanya) dir. 19
1.2. YÜKSEK DAYANIKLILIKTA OPAK KOR
YAPIYA SAHİP OLANLAR
Alumina, zirconia ve lityum disilikat içeren
nonmetalik restorasyonlardır (IPS e.max, Ivoclar
Vivadent; Procera, Nobel Biocare, Göteborg, İsveç; InCeram, Vita Zahnabrik; Lava, 3M ESPE, ST Paul, Minn;
ve Cercon, Dentsply Ceramco, York, Pa.).19
1.3. KLİNİK ÖZELLİKLER
Translusent materyaller ile daha konservatif
diş kesimi gerçekleştirilebilir, materyalin klinik ömrünü
arttırabilmek için adeziv sistemle simante edilmeleri
gerekir. Optik açıdan daha estetik sonuçlar verebilmektedirler. Opak restorasyonların simantasyonunda
daha çok alternatif mevcuttur.5-7,19,20
Materyal seçimi restore edilecek dişin
gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Restorasyon tipleri
basitçe 4 temel kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar;
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porselen laminate veneer restorasyonlar, parsiyel
kronlar, konvansiyonel full kronlar ve renklenmiş
dişlerde veya metal postlar üzerinde maskeleme
sağlaması gereken full kron restorasyonlardır.21
Konvansiyonel kron ve köprü restorasyonlarında opak ama daha dayanıklı materyaller seçilmeli
iken, porselen laminate veneer veya parsiyel kron
restorasyonlarında estetik ama direnci daha düşük
translusent materyaller kullanılabilir.21 Porselen laminate veneer restorasyonlarda gereken seramik kalınlığı
son derece az olduğu için sadece translusent
materyaller kullanılmalıdır.
Hekimlerin translusent mi yoksa opak materyal mi kullanacağına karar verirken tek zorlandıkları
restorasyon tipi konvansiyonel full kron restorayonlardır, çünkü her iki materyal tipi de estetik olarak iyi
sonuç verebilir. Genel olarak anterior rehberliğin eksik
olduğu ve parafonksiyonel alışkanlıkların mevcut olduğu durumlarda yüksek dayanıklılıkta materyal seçilmesi
gerekir.
Dişte renklenmenin mevcut olmadığı durumlarda translusent materyaller kullanılırsa; daha az diş
preparasyonu (genelde 1.0 mm) yapılabilir, supragingival veya dişeti hizasında kenar hazırlığı yapılsa dahi
estetik sağlanabilir ve restorasyon kolayca asitle pürüzlendirilebildiği için kuvvetli bir bağlantı oluşturulabilir. Fraktür oluşmuş anterior dişlerde bu özellik bir
avantajdır çünkü konvansiyonel simantasyonla restorasyona yeterli retansiyon ve rezistans sağlanamamaktadır. Oysa ki adeziv simantasyonla bağlanan
translusent seramik kullanılarak 2 mm vertikal diş
dokusu gibi az bir kron boyu mevcudiyetinde bile post
uygulaması gerektirmeden restorasyon gerçekleştirilebilmektedir. 22, 23
Aşırı renklenme gösteren anterior dişlerde
estetiğin sağlanması oldukça zordur. Böyle durumlarda, doğal dentin rengini yeniden yaratabilecek restoratif tekniğe ve de finalde estetik görüntüyü oluşturacak daha translusent üst yapı materyaline ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar değişik
yaklaşımlarda bulunmuşlardır.24-27 Translusent seramik
kullanıp altında opak renkte siman kullanarak renklenmenin maskelenmesi bir yöntemdir.24 Deneme pastaları kullanılsa dahi, restorasyon simante edilene kadar
final rengin tahmin edilmesi mümkün değildir. Daha
makul yöntem ise prepare edilmiş diş renginden etkilenmeyen daha opak bir kor yapının kullanılmasıdır.28,29 Daha opak kor yapılarla güçlendirilen seramik

sistemler renklenmiş dişlerin tedavisinde oldukça başarılıdır. Teknisyen restorasyonun fabrikasyonu sırasında
final rengi görebilir çünkü diş renginin restorasyon
üzerindeki etkisi azaltılmış olacaktır. Renklenmiş
dişlerde bu tip restorasyonlar kullanıldığında fasiyel
yüzeyde 1.2 - 1.4 mm diş preparasyonu yapılmalı ve
subgingival marjin hazırlığı yapılmalıdır. Metal postun
üzerinde yapılacak restorasyonlarda da aynı yöntem
kullanılmalıdır. 30
2007 yılında Conrad tam seramik sistemleri
alt yapıda kullanılan materyale göre sınıflandırmıştır.
Bu sınıflamaya göre tam seramikler; cam seramikler,
alümina esaslı seramikler ve zirkonya esaslı seramikler
olmak üzere 3 grupta incelenmektedir. 31
2. ALT YAPIDA KULLANILAN MATERYALE
GÖRE TAM SERAMİK SİSTEMLERİN
SINIFLANDIRILMASI
2.1. CAM SERAMİKLER
Cam seramikler, amorf, camsı faz ve
kristalinler içeren multifaz materyallerdir. İlk kez 1968
yılında MacCulloch yapay dişleri ve kronları cam
seramikten yapma metodunu açıklamıştır. Daha sonra
% 30 oranında cam ve % 70 oranında tetrasiklik
flormika kristalleri içeren dökülebilir cam seramik olan
“Dicor” cam seramik materyali üretilmiştir.32 “Dicor”
dökülebilir cam seramik sistemi, 1986 yılında kullanıma
sunulmuştur. Flor içeren tetrasiklik mika kristalleri
(K2Mg5Si2OF4) ile güçlendirilmiş orijinal dökülebilir cam
seramik materyal, hem kristal hem de cam materyalin
özelliklerini taşımaktadır. Yarı kristal yapı materyale
sıkışma ve gerilmeye karşı yüksek direnç, yüksek elastisite modülü ve aşınmaya karşı direnç gibi pozitif özellikler kazandırmıştır. Sjögren ve arkadaşları33 Dicor tek
kron restorasyonlarının klinik takibinde 6.2 yıl sonunda
% 82 başarı bildirirken, Scherrer ve arkadaşları 34 7 yıl
sonunda % 86 başarı bildirmişlerdir.
Döküm apatit seramik olarak bilinen
“Cerapearl”, Hobo ve Iwata tarafından 1985 yılında
indirekt bir teknik olarak geliştirilmiştir. Bu sistemin
tekniği Dicor cam seramik materyaline benzemektedir.
Bu sistemde kalsiyum fosfat esaslı cam kontrollü ısı
uygulamasıyla kısmen kristalin bir yapıya dönüştürülür.
Bu ilk kristalin faz oksiapatit yapısındadır ve stabil
değildir. Suyun varlığında hemen hidroksiapatite çevrilir. Işık kırma indeksi, densitesi ve termal iletkenliği
doğal mineye benzer bulunmuştur.16, 35
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Fradeani ve Redemagni’ nin çalışmalarında 40
IPS Empress tekniği ile üretilen tek kron
restorasyonları ile 11 yıl sonunda % 95’ e varan başarı
oranları bildirilirken, Frankenberger ve arkadaşlarının
çalışmasında 41 inlay ve onlay restorasyonları ile % 93
başarı bildirilmiştir.
IPS ProCAD (Ivoclar Vivadent) ise daha
küçük partikül boyutuna sahip olması ve partiküllerinin
daha uniform biçimde dağılması dışında IPS Empress’e
benzer bir lösitle güçlendirilmiş seramiktir. 1998 yılında
ortaya çıkarılmıştır olup CEREC inLab sistemi (Sirona
Dental Sistemleri, Bensheim, Almanya) ile kullanılmak
üzere dizayn edilmiştir.
2004 yılında Ivoclar Vivadent, Empress
Esthetic adlı yeni bir sistemi piyasaya sunmuştur. Bu
sistem, Empress sistemi gibi lösitle kuvvetlendirilmiş
preslenebilir cam seramik materyalidir. Empress sistemine göre daha homojen bir yapıya sahiptir. İçeriğindeki kristallerin partikül boyutlarının daha küçük
olması estetiği arttırmıştır.42
Farklı firmalar da IPS Empress’e benzeyen
yapıda lösit içerikli tam seramik sistemlerini piyasaya
çıkarmışlardır. Bu sistemlere örnek olarak, Finesse
(Ceramco), Matchpress (Matchmaker), Cergo
(Degussa) ve Evopress (Wegold) verilebilir. Finesse
materyalinin bükülme direnci yaklaşık 120 Mpa iken,
Matchpress’in yaklaşık 115 Mpa, Cergo’nun 100-120
MPa ve Evopress’ in yaklaşık 100 MPa’dır.43-45

2.1.1.
LÖSİT
KRİSTALLERİ
İLE
GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM SERAMİKLER
Lösit
yapay
kristal
bir
feldspatik
(K2O.Al2O3.4SiO2) yapıdır. Lösitin dental porselendeki
esas görevi termal genleşme katsayısını arttırarak
sertliği ve bağlanmayı arttırmaktır. Lösit, ısıya
dayanıklı bir iskelet oluşturur ve aradaki boşluklar cam
ile dolar. 36 Cam seramik yapının lösit (SiO2-Al2-K2O)
kristalleri ile güçlendirildiği cam seramik sistemi olan
IPS Empress (Ivoclar Vivadent, Leichtenstein)
sistemi Wohlwend ve Scharer tarafından Zürih
Üniversitesinde geliştirilmiş ve 1991 yılında Ivoclar
Vivadent tarafından piyasaya sunulmuştur. 37
Mum uçurma tekniğine dayanan IPS
Empress sistemi için geliştirilen porselen materyalinin
ağırlık olarak içeriği şöyledir: % 63 SiO2, % 17.7
Al2O3, % 11.2 K2O, % 4.6 NaO2, % 1.6 CaO, % 0.7
BaO, % 0.6 B2O3, % 0.4 CeO2, % 0.2 TiO2. Cam
yapının kontrollü kristalizasyonundan sonra toz
formundaki ürün, silindirik kalıplara preslenerek lösit
ile güçlendirilmiş tabletler elde edilir. Laboratuvarda
elde edilen model üzerinde mum modelaj yapılır ve
özel revetmanı ile manşete alınır. Seramik tabletler,
özel fırınlarda gerçekleştirilen mum uçurma işlemi ile
oluşan negatif boşluklara yüksek ısı ve vakum altında
preslenir.38
Restorasyon iki farklı şekilde bitirilebilir. İlki
boyama tekniğidir. Bu teknikte, yarı şeffaf olarak
hazırlanan çekirdekler 1050-1180°C’ de özel fırınlarında preslenir. Bu şekilde elde edilen kron, estetiğe ve
istenilen renge göre boyanarak, glaze işlemi ile bitirilir.
Diğer bitirme tekniği olan tabakalama tekni- ğinde ise,
presleme sonrasında elde edilen yapı aşın- dırılarak
üzerine uygun veneer seramik materyali uygulanarak
pişirilir.16
IPS Empress sistemi ile üretilen restorasyonların bükülme direnci 160 MPa ve kırılma dayanıklılığı
değerleri 1.5-1.7 Mpa/m arasındadır.
IPS Empress sistemi ile üretilen restorasyonlar yüksek translusenslikleri nedeniyle oldukça
estetik restorasyonlardır. Ancak renklenmiş dişlerde,
metal post-kor uygulanmış dişlerde ve metal abutment
kullanılan implant üstü restorasyonlarda uygulanmaları
endike değildir.29 Doğal dişinkine yakın ışık geçirgenliği, florasans ve renk özellikleri gösteren bu materyalin mekanik özellikleri köprü yapımına izin vermemektedir ancak laminate veneer, inley, onley ve kronların yapımına imkan tanımıştır. 39

2.1.2.
LİTYUM
DİSİLİKAT
İLE
GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM SERAMİKLER
Lityum disilikat kristali SiO3 ve tetragonal yapı
arasında güçlü çapraz bağlar gösteren silikat yapıdır.
Lityum disilikatın güçlendirme mekanizması partiküllerin soğuma esnasında çevreleyen cam matriksten
daha fazla hacimsel büzülme göstermesiyle gerçekleşir. Kristallerin daha fazla hacimsel büzülme göstermeleri termal genleşme katsayılarının cam matriksten
daha fazla olmasına ve faz değişimi göstermelerine
bağlıdır. Materyalin 920° C’de preslenmesi esnasında
iğne tipindeki lityum disilikat kristalleri (0.5-5 µm)
kristalin faza geçerler ve yaklaşık % 60 hacimsel
büzülme gerçekleşir. Lityum disilikat partikülleri ve
cam matriks arasındaki bu hacimsel farklılıklar
kompresyona yol açarak artık stresler oluştururlar.
Kırık oluşumunun önlenmesi için gerilme stresleri ile bu
artık streslere karşı konulması gerekmektedir.36
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Lityum disilikat cam seramikler (SiO2-Li2O) ısı ile
presleme ve mum uçurma tekniklerinin kombinasyonu
ya da prefabrike blokların frezlenmesi işlemi ile
üretilebilirler. IPS Empress II (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) ilk defa Kasım 1998’de piyasaya
sunulmuş lityum disilikat cam seramiktir. IPS Empress
II ağırlık olarak; % 57-80 SiO2, % 11-19 Li2O, % 0-13
K2O, % 0-11 P2O5, % 0-8 ZnO, % 0-5 MgO, % 0,1-6
La2O3, % 0-5 Al2O3, % 0-8 pigmentler içerir.46
IPS Empress II’ nin bükülme direnci (350±50
Mpa) ve kırılma dayanıklılığı (2.8 - 3.5 MPa/m) IPS
Empress’ e göre arttırılmış olduğundan, anterior 3 üye
köprülerde endikedir ve kullanım sahası 2. premolara
kadar uzatılabilir.47,48 Ancak konnektör kalınlığı
oklüzo-gingival olarak min 4 - 5 mm, bukko-lingual
olarak da min 3 - 4 mm olmalıdır.49 Alt yapı fluoroapatit bazlı veneer porseleni ile kaplanarak oldukça
yüksek ışık geçirgenliği gösteren yarı translusent
restorasyonlar yapılabilmektedir. Bu veneer porseleni
800° C’de sinterlenebilir. Sinterleme sırasında cam
matriksteki apatit kristallerinin bir kısmı cam-seramik
yapının dışında çökelir. Bu çöken kristaller biyouyumluluğu arttırırlar ve veneer materyalinin translusensi,
parlaklık ve ışık geçirgenliği gibi optik özelliklerine
katkıda bulunurlar. IPS Empress II lityum disilikat
kristalleri dışında düşük oranlarda 0.1 - 0.3 µm
partikül boyutlarındaki lityum ortofosfat kristalleri
(Li3PO4) de içerir.36
Empress II sisteminde restorasyonun bitimi,
Empress’ ten farklı olarak yalnızca tabakalama tekniği
ile gerçekleştirilir. Alt yapı, fluoroapatit bazlı bir
venerleme porseleni (IPS Eris, Ivoclar Vivadent) ile
kaplanarak, ışık geçirgenliğine olanak veren yarı
translusent bir restorasyon elde edilir.49
IPS Empress II sistemi ile anterior bölgede üç
üye köprü, posterior bölgede en çok ikinci küçük azı
bölgesine dek uzanan ve en fazla küçük azı kadar
genişliğinde olan gövdeye sahip üç üye köprü, tek
kron ve inley-onley restorasyonlarının uygulanması
endikedir. 48
IPS Empress II tek kronların başarı oranları
Fradeani ve Redemagni’ nin 11 yıllık klinik takip
çalışmasında40 % 95.2, Toksavul ve Toman’ın 50 5
yıllık klinik takip çalışmasında % 95, Suputtamongkol
ve arkadaşlarının 51 1 yıllık klinik takip çalışmasında ise
% 100 olarak bildirilmiştir. Marquardt ve Strub52
çalışmalarında 50 aylık klinik kullanım sonucunda IPS

Empress II tek kronlar için % 100, üç üye köprüler
için % 70’ lik başarı oranı bildirmişlerdir.
Literatürde lityum disilikat bazlı 3 üye köprü
restorasyonlarının 5 yıldan daha az takip sonuçları
mevcuttur.53-55 Esquivel-Upshaw ve arkadaşları 53
çalışmalarında IPS Empress II köprü restorasyonları
ile % 93 başarı bildirirken, Taşkonak ve Sertgöz54 ise
anterior ve posterior kron ve köprü restorasyonlarında
2 yıl sonunda % 50 başarı bildirmişlerdir.
2005
yılının
sonunda
Ivoclar
Vivadent
(Liechtenstein) firması IPS Empress II’nin bir sonraki
jenerasyonu olarak IPS e.max sistemini piyasaya
sunmuştur.31
IPS e.max Press, IPS Empress II gibi
preslenebilir lityum disilikat cam yapısındadır (SiO2Li2O). IPS e.max Press materyali daha farklı fırınlama
proseslerine tabi tutulmuş, ingotların içerisinde yüzey
defekti oluşma riski önlenerek fiziksel özellikleri
arttırılmış ve materyalin translusensliği geliştirilmiştir.
Temel kristal faz olan lityum disilikat 3 ila 6 μm
uzunluğundaki iğne benzeri kristallerden oluşur. Bu
lityum disilikat kristaller (% 70) cam matriks içine
gömülmüş şekildedir. Bu teknikte, renk pigmentleri
erime ısısına ulaştığında eriyeceği için materyale ilave
edilmezler. Bunun yerine cam içinde çözünen
polivalent iyonlar arzu edilen rengi sağlamak için
kullanılır. İyon esaslı renklendirme mekanizmasının
kullanılmasının avantajı, renk salan iyonların materyal
içinde homojen olarak dağılabilmesidir. Bunun aksine
renk pigmentleri mikroyapıda kusurlara neden
olmaktadır. İngotlar şeklinde bulunur ve farklı
endikasyonlara yönelik MO (Medium opacity), LT
(Low translucency) ve HO (Highly opaque) olmak
üzere farklı opazitelerde ingot seçenenekleri
sunulmuştur.56
IPS e.max Press Empress II’ den ufak partiküller
içerir ve 400MPa bükülme direnci, 3.0 MPa/m kırılma
direnci gösterir (Empress II’ den yaklaşık % 10 daha
yüksek değerler gösterir).57 Materyalin yapısındaki
değişikliklerle farklı derecelerde opasitede ingotlar
üretilmiş ve dayanıklılığı arttırılmıştır (400 MPa). Bu
sayede IPS e.max anterior ve posterior bölgede hem
tek kron hem de tek diş eksikliği durumunda 3 üyeli
köprülerin yapımında kullanılabilmektedir.56
Wolfart ve arkadaşlarının 55 IPS e.max Press ile
yapılmış anterior ve posterior köprü restorasyonu
çalışmalarında 48 aylık takip periyodunda herhangi bir
başarısızlık bildirilmemiştir.55
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IPS e.max CAD lityum disilikat cam seramik
bloklardır. Bu kristalin fazda blok olağanüstü bir
homojenlik gösterir ve bir CAD-CAM ünitinde kolaylıkla
şekillendirilir. Pek çok CAD-CAM seramiğinin aksine bu
materyal 30 dakikalık kristalizasyon süresi boyunca
büzülmeye maruz kalmaz. 3 üyeli anterior köprü kopingi olarak, anterior ve posterior bölgede tek diş kor
alt yapı olarak kullanılır.56 IPS e.max CAD lityum
disilikat cam seramik blokları CEREC (Sirona Dental)
CAD/CAM cihazı ile frezelenebilirler. Bu altyapılar daha
sonra IPS e.max Ceram veneer porseleni ile kaplanırlar. Fasbinder ve arkadaşları 58 IPS e.max CAD tekniği ile üretilmiş tek kron restorasyonları ile 2 yılın
sonunda % 100 başarı bildirmişlerdir.
Cam seramikler oldukça translusent restorasyonların fabrikasyonunu mümkün kılarken bu tip
restorasyonların yeterli dayanıklılık ve klinik ömürlerini
sağlamak için hidroflorik asitle asitlenebilmeleri ve
adeziv olarak simante edilmeleri gerekmektedir. 32

In-Ceram Alumina tek kron restorayonları ile
yapılan klinik çalışmalarda Haselton ve arkadaşları59 4
yıl sonunda % 88, McLaren ve White63 ise 3 yıl
sonunda % 96 başarı oranı bildirmişlerdir. Vult Von
Steyern ve arkadaşları64 In-Ceram Alumina köprü
restorasyonlarının 5 yıllık takibi sonucunda % 90
başarı gözlemlemişlerdir.
2.2.2. IN-CERAM SPINELL
1994 yılında In-Ceram Spinell sistemi (VITA
Zahnfabrik, Vita, D-Bad Sackingen) In-Ceram Alumina
sisteminin opak alt yapısına alternatif olarak üretilmiştir. Bükülme direnci In-Ceram Aluminadan düşüktür
(283-377 Mpa), ancak translusensliği iki katı kadardır.
Estetik gereksinimin yüksek olduğu anterior bölgede
kron restorasyonu endikasyonu vardır.31,40, 65
In-Ceram Spinell materyali, In-Ceram Alumina
bloklar gibi CEREC (Sirona Dental Systems) kazıma
sistemi ile de kullanılabilmektedir.31
2.2.3. IN-CERAM ZIRCONIA
In-Ceram Zirconia (VITA Zahnfabrik, Vita, D-Bad
Sackingen), orjinal In-Ceram Alumina systeminin % 35
oranında kısmen stabilize edilmiş zirkonya ile cam
infiltre edilmiş alumina içeren bir modifikasyonudur.66
In-Ceram zirconia seramik materyalinin bükülme
direnci 421-800 Mpa, kırılma direnci ise 6-8 Mpa/m
ara- sındadır.67 In-Ceram zirconia, slip cast tekniği ile
veya hazır bloklarla CAD/CAM teknolojisi ile de uygulanabilir. 31 In-Ceram zirconianın aşırı opak özelliği nedeniyle anterior bölgede kullanılması endike değildir,
ancak posterior bölgede köprü ve kron restorasyonlarının yapımında endikedir.29, 31 Bundan dolayı iyi
marjinal adaptasyon elde edilir. Kelly ve arkadaşları 65
çalışmalarında, In-Ceram sistemi ile hazırlanan seramik
kronların ve köprülerin marjinal aralık değerlerinin
kronlar için 24 μm, köprüler için ise 58 μm olduğunu
ve bu değerlerin metal seramik sistemlerin marjinal
aralık değerlerinden farksız olduğunu bildirmişlerdir.
Suarez ve arkadaşları68 In-Ceram Zirconia köprü
restorasyonlarının 3 yıllık klinik takibinde % 94.5
başarı bildirirken, Escbach ve arkadaşları69 4.6 yıllık
takip sonucunda % 80 başarı bildirmişlerdir.

2.2. ALÜMİNA ESASLI SERAMİKLER
2.2.1. IN-CERAM ALUMİNA
In- Ceram Alumina (Vita Zahnfabrik) 1989 yılında
tanıtılan anterior bölgede üç üyeli sabit bölümlü protez
yapımına olanak sağlayan ilk tam seramik sistemdir.59
Ağırlıkça % 70-80 alüminyum oksit içeren karışım
refraktory day üzerine uygulanır ve 1120 ºC’de 10 saat
süre ile fırınlanır. Su kapiller basınçla refraktory daya
geçer ve day üzerinde alumina partikülleri birikir. Bu
tekniğe ‘slip casting’ denir. Oluşan bu alumina
iskeletinin pöröz yapısının azaltılıp daha dayanıklı bir
hal alabilmesi için alt yapı üzerine ince bir tabaka
halinde lanthanyum cam sürülüp 1100 ºC’de 4 saat
tekrar fırınlanması gerekmektedir. Alumina ve camın
termal genleşme katsayıları farkından dolayı kompresif
stresler oluşur ve bu stresler dayanıklılığı artırır. 60 Cam
infiltrasyonu ile malzemedeki boşluklar kapiller hareket
sayesinde cam ile doldurulur ardından alt yapı üzerine
klasik veneer (üst yapı) porseleni pişirilmesi ile
restorasyon tamamlanır. 56 Alt yapı slip casting tekniği
dışında parsiyel sinterlenmiş prefabrike blokların
CEREC (Sirona Dental Systems) ile frezelenmesi
tekniğiyle de üretilebilir.61
Yarı opak yapısından dolayı ışığın tam geçişine
izin vermeyen bu seramik sistemi sınırlı estetik olanaklar sağlar.29 In-Ceram Alumina seramik materyalinin
bükülme direnci 236-600 Mpa, kırılma direnci ise 3.14.61 Mpa/m arasındadır.62

2.2.4. SYNTHOCERAM (CICERO)
CICERO
(Computer
Integrated
CEramic
RecOnstructions Dental systems, Hoom, Hollanda)
teknolojisiyle üretilen cam infiltre edilmiş aluminyum
oksit ile güçlendirilmiş alt yapı seramiğidir.
CICERO’nun teknik konsepti ilk olarak Denissen ve
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arkadaşları70 tarafından tanımlanmıştır. CICERO yöntemi kullanılarak seramik restorasyon üretilmesi lazer
ile optik görüntüleme, sinterleme ve bilgisayar
destekli frezeleme işlemleri ile gerçekleştirilir. Diş
kesimi ve karşıt okluzyonunun modelleri lazer tarayıcı
ile 3 boyutlu olarak bilgisayarda görüntülenir.
Bilgisayarda tasarımı yapılan alt yapı, aluminyum oksit
ile güçlendirilen seramik bloklardan frezelenir ve
sonrasında sinterlenerek alt yapı üretilir.71 Final
restorasyon alt yapının lösit içermeyen bir cam
seramik olan Syntagon (CICERO, Hoorn, Hollanda) ile
veneerlenmesi sonucunda elde edilir.72

olduğu, düzensiz yapıya sahip cam seramiklerden
daha güçlü ve dayanıklıdırlar, çatlakların ilerlemesini
engellerler ancak CAD/CAM ya da MAD/MAM
sistemleri kullanılmaksızın şekillendirilemezler. Cam
seramiklerle kıyaslandığında daha opaktırlar ve alt
yapı materyali olarak kullanılırlar. Estetik, üst yapıda
kullanılan camsı seramiklerle sağlanır. Biyouyumludurlar ve düşük bakteri adezyonu gösterirler.76-79
Yapılan in vitro çalışmalarda zirkonyanın bükülme direnci ortalama 900-1200 MPa, kırılma dayanıklılığı ise 9-10 MPa/m olarak bulunmuştur. Yüksek
direnç ve kırılma dayanıklılığı gibi mekanik özellikleri,
tetragonal-monoklinik
faz
transformasyonuna
bağlıdır.76
Zirkonya (ZrO2) polimorfik bir malzemedir ve
zirkonya kristalleri monoklinik (M), tetragonal (T) ve
kübik (C) olmak üzere üç farklı kristal mikroyapıya
sahiptir. Zirkonya oda sıcaklığında monoklinik fazdadır
ve stabil değildir. Oda sıcaklığından 1170 ºC’ye kadar
bu fazda kalır. Bu sıcaklığın (1170 ºC) üzerine
çıkıldığında tetragonal faza geçer. 2370 ºC’nin üzerine
çıkıldığında ise kübik faza geçer, 2680 ºC olan ergime
noktasına kadar bu fazda kalır. 1170°C’nin altında
tetragonalden fazdan monoklinik faza geçiş olur.76
Zirkonyum dioksit fırınlama ısısında tetragonal,
oda sıcaklığında ise monoklinik fazdadır.80 Fırınlamanın ardından soğuma sırasında t→m faz dönüşümü
gerçekleşir. Bu sırada % 3-5’lik hacim artışı meydana
gelir. Her ne kadar bu faz dönüşümü ile ortaya çıkan
kompresif stresler ile dayanıklılık artsa da, t→m faz
dönüşümü kontrol altına alınmalıdır, aksi takdirde
hacim artışı ileri derecede kırıklara neden olabilir. Bu
nedenle zirkonyanın oda sıcaklığında tetragonal fazda
tutulması gerekmektedir.76
Zirkonyanın oda sıcaklığında tetragonal fazda
stabilize edilmesi ve hacimsel genleşmenin kontrol
edilebilmesi için saf zirkonyaya CaO, MgO, Al2O3, Y2O3
ve CeO2 gibi metal oksitleri ilave etmek gerekir. Bu
metal oksitlerin ilave edilmesi ile tetragonal fazdan
monoklinik faza dönüşüm kontrollü olarak sağlanır. 76
Her ne kadar oda sıcaklığında tetragonal fazda
stabilize edilse de zirkonya ‘metastable’ özelliğe
sahiptir yani tetragonal fazdan monoklinik faza
dönüşümü sağlayacak enerji mevcuttur; aşındırma
gibi yüksek lokalize stresler altında,81 kumlamada,82
ve ısıl yaşlandırmada83 monoklinik faza dönüşüm
gerçekleşebilir. Bu dönüşüm % 3-4 arasında lokal
hacim artışı ile sonuçlanır. Kristaller etkili bir şekilde

2.2.5. PROCERA
Tam seramik restorasyonlar için alt yapı
malzemesi olarak % 99.9 oranında Al O kristali içeren
2

3

seramik, yoğun olarak sinterize edilerek kullanılır
(Procera AllCeram Sistem, Nobel Biocare AB,
Goteborg, İsveç). 73 Procera AllCeram, Procera
AllTitan ve Procera AllZircon olmak üzere üç ayrı
kompozisyonu bulunmaktadır. Bu isim farklılıkları
sistemin işlediği bloklardan kaynaklanır. Procera
AllCeram sistemi 1993’te, Procera AllZircon sistemi de
2001 yılında geliştirilmiştir. Procera sisteminde daylı
model mekanik okuyucu ile tarandıktan sonra
bilgisayar ortamında kopingin üç boyutlu olarak
tasarımı yapılır ve alt yapı alumina ya da zirkonya
bloklardan frezelenir. Bilgisayar destekli üretim iki
ülkede yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ABD diğeri
de İsveç’tir. Sabit bölümlü protezlerde alt yapı olarak
zirkonyum oksit esaslı Procera AllZircon blokları tercih
edilmektedir. Üretilen alt yapı daha sonrasında aynı
firma tarafından geliştirilen üst yapı porseleni (Nobel
Rondo) ile kaplanır.74
Odman ve Andersson75 Procera AllCeram kron
restorasyonlarının 5-10.5 yıllık klinik takibini yaptıkları
çalışmalarında % 92 başarı bildirmişlerdir.
Piyasada yer alan bir diğer alumina esaslı
seramik sistemi ise Turkom-Cera (Kuala Lumpur,
Malezya)’ dır. Turkom-Cera seramiğin alt yapısı %
99.98 aluminyum oksit içermektedir. Ancak bu sistem
ile ilgili herhangi bir literatür çalışması mevcut
değildir.
2.3. ZİRKONYA ESASLI SERAMİKLER
Zirkonyum oksit bazlı seramikler düzgün bir
sırada yoğun olarak birleşmiş atomlar içeren ve camsı
komponentler içermeyen materyallerden oluşmaktadırlar. Bu materyaller, atomların daha az yoğun
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büyüyüp bu hacim artışı ile çatlağın çevresinde
kompresif stres oluşturur. Çatlak ilerlemesi durur ve
tüm yapı güçlenmiş olur. Oluşan bu kompresiv
stresler olası bir çatlak durumunda bunun ilerlemesini
engeller. İşte bu tetragonal fazdan monoklinik faza
dönüşüme, “tranformasyon doygunluğu (phase
transformation toughening, PTT)” denir.84 Bu dayanıklılık mekanizması özelliği sayesinde mikro çatlakların ilerleyip büyümesi imkânsız hale gelir.85 Ancak,
yapılan çalışmalarda bu mekanizmanın mikro çatlakların oluşmasını ve ilerlemesini engellemediği sadece
mikro çatlakların yayılmasını zorlaştırdığı belirtilmiştir.76, 86
t→m dönüşümü “transformasyon doygunluğu”
mekanizmasına yol açmasının yanında materyalin faz
bütünlüğünü tehlikeye atıp ‘düşük ısılarda bozulma’
(low temperature degradation) fenomenine yatkınlığını da arttırmaktadır. 87 Bunun sonucunda Y-TZP partiküllerinin atması ve mikroçatlak oluşumu ile erken
dönemde başarısızlıklara neden olabilmektedir.87
‘Düşük ısılarda bozulma’ (low temperature
degradation) fenomeni zirkonyanın kendi yapısında
var olan bir durumdur ve düşük ısılarda (150-400 °C)
özellikle suyun varlığında zirkonya kristallerinin
spontan olarak tetragonal fazdan daha zayıf olan
monoklinik faza geçmesi ile yapının fiziksel özelliklerini
zayıflatmasına sebep olmaktadır. 83, 88
HIP (Hot Isostatic Pressing) seramik endüstrisinde kullanılan özel bir sinterleme tekniğidir ve
pahalı malzemeler gerektirir. Materyali yoğunlaştırmak
için kapalı bir sistemde yüksek ısı ve basınç uygulanır
ve böylece Non-HIP zirkonyaya nazaran, dayanıklılığında yaklaşık % 20’lik bir artış olur. Non-HIP zirkonyanın savunucuları yoğun sinterlenmiş seramik blokların frezlenmesi sırasında, seramik üzerinde istenmeyen yüzeysel ve yapısal hataların oluşma riski
olduğunu ve elmas frezlerin seramiğin dayanıklılığı
üzerine olumsuz etki edeceğini düşünmektedir.86, 88
Bu düşünce klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır,
aksine bildirilen fraktür vakaları HIP zirkonyada değil
de non-HIP zirkonyada olmuştur. 88 HIP zirkonyadan
üretim yapılması daha uzun zaman alır ve freze
ünitesinde daha fazla aşınmalara neden olur.88
HIP
zirkonya
savunucuları
üretimleri
esnasında herhangi bir büzülme gerçekleşmediğinden
HIP zirkonya ile daha üstün marjinal uyum elde
edilebileceğini iddaa etmektedirler.88 Sailer ve
arkadaşları 89 beş yıllık klinik takip sonucunda non-HIP

zirkonya ile en yüksek sekonder çürük insidansı (%
22) rapor etmişlerdir. Buna karşın Reich ve
arkadaşları 90 non-HIP zirkonya ile fabrike edilmiş 24
adet dört üye köprü restorasyonunun marjinal
uyumunu inceledikleri çalışmalarında ortalama 77 µm’
lik marjinal açıklık değerleri ile klinik olarak kabul
edilebilir değer aralığında (100-120 µm) bulmuşlardır.
Non-HIP zirkonyanın üretilmesinde, sinterleme
işlemi aşındırma işleminden sonra yapıldığından,
stresin başlattığı t→m dönüşümü ve buna bağlı olarak
yüzeyde serbest monoklinik fazın bulunması engellenir. Bunun aksine HIP zirkonya ile üretilen restorasyonlarda zirkonya yüzeyi, fazla miktarda monoklinik
faz içerir. Bu da yüzey mikroçatlaklarının oluşmasına,
düşük ısılarda bozulmalara ve güvenilirliğin azalmasına neden olur.91
Üretici firmaların non-HIP zirkonyayı daha fazla
desteklemelerine rağmen; elde edilen klinik çalışma
sonuçlarına bakıldığında kısa dönemde herhangi bir
alt yapı kırığı bildirilmediği için HIP zirkonyanın
üstünlüğü göze çarpmaktadır.88
2.3.1
ZİRKONYA
ESASLI
SERAMİK
SİSTEMLER
Zirkonya bloklardan alt yapıların elde
edilmesi CAD/CAM (Computer Aided Design-Computer
Aided Manufacturing) ve MAD/MAM (Manual Aided
Design-Manual Aided Manufacturing) teknikleri ile
mümkündür.
2.3.1.1. CAD-CAM SİSTEMLER
Ülkemizde zirkonya bloklarını kazımak için
kullanılan 8 farklı CAD-CAM cihazı bulunmaktadır.
Bunlar;
1. Cerec – Sirona Dental
2. Cercon – DeguDent
3. Procera- Nobel Biocare
4. Precident- DCS
5. Lava- 3M Espe
6. Everest- KaVo
7. Hint- Els GmbH
8. Zeno Tech- Wieland’ dır.
2.3.1.2. MAD-MAM SİSTEMLER
1. Zirkonzahn
2. Ceramill
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Diğer seramik materyalleri ile karşılaştırıldığında zirkonya çiğneme kuvvetlerinin yoğun olduğu
posterior bölgelerde de metal destekli restorasyonlara
güçlü bir alternatif olabilme özelliğine sahiptir.92,93,94
Literatürde Y-TZP esaslı restorasyonların incelendiği
klinik çalışmaların çoğu köprü restorasyonlarını 89,95-108,
iki adet çalışma tek kron restorasyonlarını 109, 110 ve üç
adet çalışma da implant abutmentlarını111-113 incelemişlerdir. İmplant destekli köprü restorasyonlarının
incelendiği tek bir klinik çalışma 98 bulunmaktadır. Bu
çalışmalarda kullanılan farklı zirkonya sistemleri içinden
en fazla klinik çalışmanın bulunduğu sistem Cercon
(DeguDent)’ dur.
Köprü restorasyonu çalışmalarının çoğu
posterior bölgede yapılmış olup 3-5 yıllık takip periyodu sonucunda olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. %
0-4.8 alt yapı kırığı değerleri bildirilmiştir.89,99,102,103,105,
106,108
Bu sonuçlar diğer tam seramik materyalleri ile
elde edilen verilerden çok daha üstün çıkmıştır. 114,115
Zirkonya esaslı restorasyonlarda en sık karşılaşılan teknik problem veneer porseleninin kırılması,
ayrılması ve chipping oluşumudur.89,99,102,103,105,106 Bir
çok çalışmada % 8-25 oranında chipping bildirilmiştir.89,99,105

renklenmiş dişlerde translusensi daha az olan kor
materyallerinin kullanımı düşünülmelidir. 30
Lösit ve felspatik cam seramikler onleyler, parsiyel kronlar ve laminate veneerlerde endikedir ancak
mekanik özellikleri nedeniyle full kuron olarak
kullanımları sadece anterior bölge ile sınırlıdır. Lityum
disilikat cam seramikler ise posterior tek kronlarda ve
anterior 3 üye köprülerde başarı ile kullanılabilirler.
In-Ceram Spinell dışındaki cam infiltre edilmiş alumina
korlar tek üye restorasyonlarda ve anterior köprü
restorasyonlarında kullanılabilir. In-Ceram Spinell ise
sadece anterior kronlarda endikedir. Yoğun sinterlenmiş alumina veneerler, kronlar ve anterior
köprülerde endike iken zirkonya ile modifiye edilmiş
alumina posterior kron ve köprü restorasyonlarında
kullanılabilir. Posterior kron ve köprü restorasyonlarında, implant abutmentlarında ve implant destekli
restorasyonlarda kor materyali olarak zirkonya üstün
mekanik özelliklere sahiptir. Mekanik direnci yüksek
olan kor materyalleri daha opak olabilirler, bu da
translusensinin yüksek olması istenilen durumlarda
kullanılmalarını engeller. 118, 119
İndirekt
restorasyonlarda
marjinal
açıklık
değerlerleri klinik olarak kabul edilebilir değerlerdedir
ancak internal gap miktarları daha fazladır, bu durum
film kalınlığının artmasına yol açacağından kullanılan
simanın fiziksel özelliklerinden etkilenen cam
seramiklerde oldukça önemlidir. Asitleme ve silanlama
ile yapılan yüzey işlemleri kompozit rezin simanın
feldspatik seramiğe bağlantısını ve de restorasyonun
kırılma direncini arttırmaktadır. Işıkla polimerize olan
ve dual-cure simanlarda maksimum direnç ve
adezyonun sağlanması açısından ışık geçirgenliği çok
önemlidir. 118
Preparasyonun bitim çizgisinin minede hazırlanamadığı durumlarda adezyona ihtiyaç duymayan
restorasyonlar tercih edilmelidir. Alumina korların
tribokimyasal silika kaplama veya air-bone partikül
abrazyonu tekniği ile yüzey işlemine tabi tutulması
sonucu rezin simanın bağlantı direnci arttırılmaktadır.
Zirkonya alt yapılı restorasyonlar yüksek kırılma
dirençleri nedeniyle konvansiyonel olarak simante
edilebilirler ve retansiyon için herhangi bir adeziv
yüzeye ihtiyaç duymazlar. Translusensi yüksek olan
materyallerle
karakterizasyonlar
yapılarak
ve
tabakalama tekniği ile doğal diş yapısına en yakın
renk uyumu sağlanabilir.76-79

3. KLİNİKTE TAM SERAMİK RESTORASYON
SEÇİMİ
Tam seramik sistemlerin klinik performansları
kullanılan materyale, üretim tekniğine, klinik
uygulamaya ve başarısızlık nedenine göre değişkenlik
gösterebilir. Estetik ve oklüzal yükler altında direncin
arttırılması açısından alumina ya da zirkonya korların
ve veneer materyalinin optimal kalınlıkları çok
önemlidir. 116
Seramik kor ve veneer materyalinin kalınlık oranı
restorasyonun final rengini etkilemektedir. 0.7 mm
aluminyum oksit kor kalınlığı alttaki dentin rengini
maskelemek için yeterli bulunmuştur. 116 1 mm’ lik
konservatif diş preparasyonu ile yarı translusent tam
seramikler kullanılarak metal seramiklere göre daha
iyi renk uyumu sağlanabilmektedir. Daha fazla diş
kesimi yaparak metal-seramik ve yarı opak
sistemlerde estetik arttırılabilir ancak yarı translusent
sistemlerde (IPS Empress; Ivoclar Vivadent ; InCeram Alumina ve In-Ceram Spinell; VITA Zahnfabrik)
bunun herhangi bir katkısı olmayacaktır.117 IPS
Empress restorasyonların fasiyel yüzeyde alt yapıyı
maskelemeleri için 2.0 mm’e ihtiyacı olduğu için
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Tam seramik restorasyonların en büyük avantajı
translusensliklerinin yüksek olması nedeniyle estetiğin
arttırılmasıdır. Heffernan ve arkadaşları29 farklı
seramik materyallerinin translusensilerini incelemiş ve
In-Ceram Spinell (VITA Zahnfabrik)’ in en yüksek
translusensiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Diğerlerinin traslusenslerini de çoktan aza doğru IPS
Empress (Ivoclar Vivadent), Procera (Nobel Biocare
AB), IPS Empress 2 (Ivoclar Vivadent), In-Ceram
Alumina (VITA Zahnfabrik), In-Ceram Zirconia(VITA
Zahnfabrik) olarak sıralamışlardır. Bu çalışmanın
sonucu olarak, translusensinin yüksek veya orta
derecede olması istenen durumlarda In-Ceram
Spinell, IPS Empress ve IPS Empress 2 tavsiye edilir.
Orta derecede translusensi gerektiren durumlarda
Procera kullanılabilir. In-Ceram Alumina ve In-Ceram
Zirconia ise sadece opak diş rengine uyum sağlanması
istenen veya posterior ve estetiğin önemli olmadığı
bölgelerde kullanılabilir. 29, 119 Tek renk seçeneğine
sahip seramik bloklardan elde edilen restorasyonların
renk karakteristikleri yetersizdir. Modifikasyonlar
yapılarak estetik sağlanabilse de uzun dönem renk
stabiliteleri şüphelidir.120, 121
Köprü restorasyonlarında alumina ve lityumdisilikat alt yapılı seramiklere göre daha yüksek
kırılma dirençlerine sahip olduklarından zirkonya alt
yapılı seramiklerin kullanılması tavsiye edilirler. 77
Zirkonya alt yapıların veneer tabakasında stres oluşumunu azaltma, restorasyonun yük taşıma kapasitesini
arttırma ve böylece restorasyonda fraktür oluşumunu
engelleme özellikleri vardır.79 Restorasyonlarda gingival embrasürün yumuşak kurvatürlü oluşturulduğu
durumlarda yükler altında stres konsantrasyonunun
daha az olduğu ve kırılma direncinin arttırıldığı
bildirilmiştir.122, 123
Lityum disilikat cam seramiğin (IPS Empress 2;
Ivoclar Vivadent) fluoroapatit cam seramikle (IPS
Eris; Ivoclar Vivadent) kombinasyonu veneer yapıda
çatlak gelişimine yatkın olduğu ve kor-veneer ara
yüzünde çatlağın ilerlemesini durdurucu bir mekanizma mevcut olmadığı için posterior köprü restorasyonlarında endike değildir.78
Tam seramik restorasyonların değişik sistemler
ile elde edilebilinmesi, her sistemin kendine özgü
avantaj ve dezavantajlarının olması klinikte kullanım
karmaşası yaratmaktadır. İlgili materyallerin özelliklerinin iyi bilinmesi, hastanın estetik ve fonksiyonel
rehabilitasyonunda hekimi başarıya götürecek ve

hasta memnuniyetinin artmasına neden olacak en
önemli hususlardan biridir.118
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